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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:525251-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Gliwice: Usługi gospodarki odpadami
2020/S 214-525251

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 210-513643)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 79/WOG/2017
Adres pocztowy: ul. Andersa 47
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-121
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Witold Kacy
E-mail: 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261111371
Faks:  +48 261111370
Adresy internetowe:
Główny adres: https://msa-4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Odbiór i transport odpadów medycznych, odpadów kuchennych, odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowania oraz usługi czyszczenia separatorów, urządzeń sozotech
Numer referencyjny: 4WOG-1200.2712.109.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot i zakres zamówienia:
Odbiór i transport odpadów medycznych, odpadów kuchennych, odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowania oraz usługi czyszczenia separatorów, urządzeń 
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sozotechnicznych wraz z opróżnieniem, transportem i przetworzeniem powstałego odpadu na terenach 
administrowanych przez 4 WOG w podziale na 6 zadań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki stanowiące integralną część SIWZ:
2.1. załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu ofertowym;
2.2. załączniku nr 6 do SIWZ – projekcie umowy dla zdania od nr 1 do 6;
2.3. załączniku od nr 3 do nr 3e do SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia.
2.4. załączniku od nr 7 do nr 7e do SIWZ – formularz cenowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na 
dowolną liczbę części – zadań. Liczba części: 6 zadań.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 210-513643

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
(...) Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: b. na podstawie art. 26 ust. 
1 ustawy Pzp - przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie 
Zamawiającego przedłoży aktualną licencję uprawniającą do zagranicznego transportu osób zgodnie z ustawą 
o transporcie drogowym. (...)
Powinno być:
(...) Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda: przedstawienia przez 
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego aktualnych dokumentów 
wymienionych w rozdziale V pkt 1.2.1 odpowiednio do zadania. (...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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